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VAKANTIEJAAR 2023 
 

Leuk dat u belangstelling heeft in ons domein.  In dit document willen we u graag onze prijzen laten weten en 
de daarmee samenhangende informatie met u delen.   Hieronder treft u de mogelijkheden qua camping, 
accommodaties en de aanvullende voorzieningen. 

 
Het hoogseizoen start op de tweede zaterdag van juli en eindigt op de laatste vrijdag van augustus.  De prijzen 
voor de overige periodes gelden buiten het hoogseizoen. 

 
 
 
 

Onze accommodaties 
 

Betreft Omschrijving Aantal 
Prijs hoog-

seizoen 
Prijs overige 
seizoenen 

Chambre "Le Grenier" 
Per nacht inclusief opgemaakte bedden en 
handdoekenpakket, exclusief ontbijt. 

2 pers.  €  70,00   € 55,00 

3 pers.   € 80,00   € 65,00  

Gîte "La Petite 
Maison" 

Prijs per nacht inclusief opgemaakte bedden, exclusief 
handdoekenpakket en ontbijt.  Zie de accommodatie voor 
de inventarislijst.  Zie onderaan voor de wisseldagen*  

2 pers.   € 85,00   € 70,00  

3 pers.   € 95,00   € 80,00  

4 pers.   € 105,00   € 90,00  

5 pers.   € 115,00   € 100,00  

6 pers.   € 125,00   € 110,00  

Gîte "Le Mouton" 
Prijs per nacht inclusief opgemaakte bedden, exclusief 
handdoekenpakket en ontbijt.  Zie de accommodatie voor 
de inventarislijst.  Zie onderaan voor de wisseldagen* 

2 pers.   € 95,00   € 80,00  

3 pers.   € 105,00   € 90,00  

4 pers.   € 115,00   € 100,00  

5 pers.   € 125,00   € 110,00  

6 pers.   € 135,00   € 120,00  
 

 
* We hebben geen vaste aankomst- en/of wisseldagen voor onze accommodaties.  In het hoogseizoen moet  

een boeking uit minimaal drie nachten bestaan.  De chambre is daarvan uitgezonderd. 

* Kinderen tot en met 18 maanden  rekenen we niet mee als persoon in bovenstaande prijslijst. 

* Bij boeking van één nacht in gîte “La Petite Maison” of gîte “Le Mouton” geldt er een toeslag van 10% op  

de huurprijs. 

* Bij een reservering van onze accommodaties, dient na het boeken een aanbetaling van 25% voldaan te 

worden.  
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Onze campingmogelijkheden 
 

Betreft Omschrijving Aantal 
Prijs hoog-

seizoen 
Prijs overige 
seizoenen 

Juliette SAFARITENT, 
compleet ingericht, 
voor 4 tot 5 personen 

Per nacht, exclusief opgemaakte bedden, 
handdoekenpakket en ontbijt. Voor opgemaakte bedden 
enz. zie de accommodatie voor de inventarislijst. Zie 
onderaan voor de wisseldagen* 

4 pers.   € 95,00  € 65,00 
 

 

Ruime Atomatent, 
compleet ingericht, 
met 3 slaapcabines 

Per nacht, exclusief opgemaakte bedden, 
handdoekenpakket en ontbijt. Voor opgemaakte bedden 
enz. zie de accommodatie voor de inventarislijst. Zie 
onderaan voor de wisseldagen* 

4 pers.   € 65,00  € 35,00 

 

 

 

Koepeltent (is alleen 
bij te boeken bij onze 
Atomatent) 

Per nacht per persoon, inclusief luchtbed, exclusief 
slaapzak, handdoeken- pakket en ontbijt (minimaal 2 
nachten) 

max. 2 pers.   € 7,00   € 5,00   

Campingplek 

Staplaats per dag incl. 1 volwassene    € 15,00   € 11,00   

Staplaats per dag incl. 2 volwassenen**    € 18,00   € 14,00   

Per persoon extra per dag vanaf 16 jaar    € 4,00   € 4,00   

Per persoon extra per dag tot 16 jaar    € 2,00   € 2,00   

Elektriciteit per dag (6 Ampère)    € 4,00   € 4,00   

Koelkast per dag (tafelmodel)    € 5,00   € 5,00   
 

 

* We hebben geen vaste aankomst- en/of wisseldagen voor onze camping.  In het hoogseizoen moet  

een boeking uit minimaal drie nachten bestaan.  Een campingplek is daarvan uitgezonderd. 

* In overleg kan van voorstaande afgeweken worden, naarmate het hoogseizoen nadert. 

* Bij een reservering van onze tenten, dient na het boeken een aanbetaling van 25% voldaan te worden. 

* Voor een reservering van een campingplek voor één of twee nachten, dienen de gehele kosten vooraf  

na het boeken voldaan te worden. 

* Bij een reservering van drie nachten of meer, dient na het boeken een aanbetaling van 25% voldaan te  

worden. 

* Onze camping is geopend van 1 mei t/m 30 september. 

 

** SVR en ACSI leden krijgen € 3,00 per nacht korting op de staplaatsprijs voor twee personen, met  

uitzondering van in het hoogseizoen. 
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Onze extra voorzieningen 
 

Betreft Omschrijving   
Prijs hoog-

seizoen 
Prijs overige 
seizoenen 

Table d'hôtes 
2 gangen diner    € 16,00   € 16,00  

Kinderen 4 tot 10 jaar krijgen kinderkorting.            Korting:  € -6,00  € -6,00 

Ontbijt Ontbijt met diverse soorten brood, beleg, koffie/thee en sap  € 7,00  € 7,00  

Aanvullende pakketten Van laken- tot kinderpakket 
  Zie de accommodatie op de 

inventarislijst   

Gebruik wasmachine Wasmachine tot maximaal 9 kilo    € 3,00   € 3,00  

Gebruik wasdroger Wasdroger tot maximaal 7 kilo    € 4,00   € 4,00  

 

 
 

Gebruiksbeleid 
 

Op de wisseldagen kunt u om 15:00 inchecken en voor 10:30 wordt u geacht uit te checken.  
 

In alle verhuur accommodaties mag niet worden gerookt en worden huisdieren niet toegelaten.  
 

Voor de camping zijn huisdieren in overleg toegestaan. De accommodaties dienen bij vertrek schoon en 
opgeruimd te worden achtergelaten. 

 
 
 

Algemene reserveringsvoorwaarden 
 

Een reservering is pas definitief en bindend voor beide partijen als na ontvangst van uw 
reserveringsformulier de aanbetaling binnen 2 weken op onze rekening is bij geschreven.  Bij 25% 
aanbetaling geldt dat de overige 75% uiterlijk 2 weken voor aankomst op onze rekening moet zijn 
bijgeschreven.   
 

Bij een gemelde vertraging in aankomst zal uw plaats nog 48 uur voor u gereserveerd blijven, daarna 
behouden wij ons het recht voor de plaats opnieuw te verhuren, zonder teruggave van de aanbetaling.  
 
 
 

Bijkomende kosten 
 

De ‘tax de sejour’ (toeristenbelasting) is voor iedereen ouder dan 10 jaar € 0,80 per persoon, per dag. 
 

Voor al onze verhuur accommodaties, dient er bij er verhuur van twee dagen of meer een schoonmaakborg  
van € 30,00 voldaan te worden.  
 


